Regulamin Inicjatyw Oddolnych ramach działania MCIL Łazanka 2022
1. Jaki jest cel inicjatyw oddolnych ?
Aktywizowanie mieszkańców/nek, zachęcanie do tworzenia własnych inicjatyw. Edukację na temat tego, jak
pracować ze społecznością lokalną oraz zachęcanie do integracji i spotkania sąsiada, sąsiadki przy wspólnych
działaniu.
2. Czy można uzyskać na to wsparcie pieniężne?
Tak, w tym roku MCIL Łazanka 2022 uzyskało dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy dla mieszkańców i mieszkanek
Łazarza na stworzenie swoich inicjatyw oddolnych.
3. Na co można pozyskać finansowanie ?
Na aktywizację mieszkańców i mieszkanek, integrację społeczności lokalnej i podejmowanie wraz z mieszkańcami
działań w odpowiedzi na ich potrzeby lub potrzeby grupy sąsiadów, a także zachęcanie do aktywnego
współtworzenia działań/ wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, integracyjnym, edukacyjnym,
artystycznym, społecznym, sportowym.
4. Kto może wziąć udział w naborze na inicjatywy oddolne?
Tylko grupy nieformalne (tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych z określonym liderem grupy) lub
grupy młodzieżowe pod opieką osoby dorosłej (dwie osoby niepełnoletnie plus pełnoletni lider).
5. Czy są limity udziału jednej osoby w grupach nieformalnych ?
Tak, tylko raz jedna osoba może być w grupie nieformalnej, pozwala to na większy udział większej ilości osób (czyli
Pani X jest członkiem grupy A, składa wniosek, realizuje inicjatywę, Pani X, niestety nie może być już członkiem
grupy B i również realizować inicjatywy, grupa B, musi mieć 3 różnych, innych niż w pozostałych grupach
członków).
6. Ile wniosków, może składać jedna grupa ?
Jedna grupa, może składać nieograniczoną ilość propozycji, jednakże dofinansowanie dostanie tylko jedna
propozycja na jedną grupę.
7. Jak mogę dostać dofinansowanie swojej inicjatywy?
Każdy z realizatorów/rek zadania ma w obowiązku spełnić dwa wymogi. Pierwszy, trzeba wypełnić wniosek online,
bądź pobrać dokument w wersji papierowej, wypełnić go, wydrukować, podpisać i zeskanować. Drugi wymóg to
ścisła współpraca z organizatorką społecznościową.
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8. Co to jest ocena merytoryczna i formalna ?
Każdy pomysł jest oceniany pod względem jego zgodności z założeniami inicjatywy oddolnej wynikającej z
przyjętej metodologii Organizacji Społeczności Lokalnej, czyli; aktywizowanie, integracja, edukacja. W napisaniu
dobrego konspektu pomaga formatka, która będzie sprawdzona przez eksperta na jednym ze spotkań. Ponieważ
zwrot kosztów* następuje dopiero po prawidłowo oddanym kosztorysie oraz oddaniu raportu.
9. W jakim terminie można składać wnioski ?
Od 20 kwietnia do 11 maja 2022 a w razie niewykorzystania środków będzie można
składać pomysły inicjatyw do wyczerpania puli pieniężnej przeznaczonej na inicjatywy.
Pierwsze oceny pomysłów inicjatyw nastąpią 11-go maja 2022 roku. Będę one oceniane
przez przedstawicielki MCIL Łazanka oraz Rady Osiedla św. Łazarz. Po uprzednich
konsultacjach i ewentualnych poprawkach, wyniki zostaną przesłane od inicjatorów i
ogłoszone 16-go maja 2022 roku.
10. Kiedy można realizować inicjatywy ?
Od 16-go maja 2022 roku do ostatniego dnia listopada 2022 r.
11. Ile jest pieniędzy w puli ?
W roku 2022 w puli jest 30 tysięcy złotych, z czego koszt jednej inicjatywy nie może
przekroczyć 3.000 tysięcy złotych.
12. Jak uzyskać wsparcie finansowane ?
Prosimy wysłać zarys pomysłu na adres e-mailowy: lokalnie@cimhoryzonty.org
Jeżeli jest potrzebna konsultacja, kontakt z organizatorką społeczności lokalnej, prosimy umawiać się poprzez
maila lokalnie@cimhoryzonty. W środy czekamy na Państwa podczas czasu przeznaczonego na konsultacje i
spotkania w OKK Kręgu w godzinach 15:00 - 19:00.
Bezpośrednio z Kamilą Lenczewską można kontaktować się przez numer telefonu 723322988 do 13-go maja
2022 oraz z Urszulą Kisiel-Grzanką pod numerem telefonu 691786811 od 18-go maja 2022 roku w dni robocze w
godzinach 10:00 - 17:00.
W przypadku wysyłania pomysłu na inicjatywę po miesiącu lipiec/sierpień prosimy o uprzednio zapytanie o to czy
środki są nadal dostępne.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywizowania Łazarza w roku 2022!

*w razie problemów ze sfinansowaniem inicjatywy z własnych środków prosimy o kontakt w tej sprawie na adres
e-mail podany wyżej
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